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 �ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا و 
بـن في (عمدة القاري) في �المـه عـن حمـص، قـال: وقـال ا -رحمه هللا–هذا �قول: ذ�ر العیني 

تا�ـه حوقل: هي أصح بالد الشام تر�ًة، ولیس فیها عقارب وحیات، وقد ذ�رتم قول �ـاقوت فـي �
 (في معجم البلدان) عكس هذا القول، فهل من تعقیب؟

وهـذا ُمنصـب علـى التر�ـة، �ونهـا أصـح  ئ،جوهـا سـی كالم �عقوب ُمنصب على الهواء والجو، وأن
ن مـمـن المناقضـة، فالبـد ا ئً شی هو�ذا ال شك أن فی ،وفاسد ئبالد الشام ُینافي �ون أن هواءها سی

تحقیـــق األمـــر�ن، البـــد مـــن مز�ـــد البحـــث فـــي هـــذا وهـــذا، �ـــاقوت ال شـــك أنـــه لـــه شـــأنه فـــي معـــرف 
و�ـــاقوت  ،جغرافـــٍي علـــى مـــا قـــالوا، و�تا�ـــه مطبـــوعوال أحـــد ُینكـــر هـــذا، وابـــن حوقـــل إمـــام و  ،البلـــدان

وا�حث في مصادر أخرى؛ ألن في �الم �اقوت رتب علـى فسـاد  ،مطبوع أ�ًضا، وتأكد من القولین
 ها التأثیر في أخالقهم، التأثیر في أخالق أهل حمص، �هللا المستعان.ئهوا

 -ه�عنـي لـ– عـن المشـفوع�قول: من المقرر أن الشفاعة لها شرطان: إذن هللا للشافع، ورضـاه 

 .]٢٨ألنبیاء:ا[ }L   K   J   I {لقطعیة اهذان الشرطان متفٌق علیهما، وعلیهما األدلة 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 نعم.
عة لعمه أبـي طالـب مسـتثناٌة مـن هـذه الشـفا -صلى هللا علیه وسلم–�قول: فهل شفاعة النبي 

 التي ُ�شترط لها الشرطان السا�قان؟
 أما الرضا عن المشفوع له فهـذا غیـر متحقـق؛ ألنـه مـات علـى الكفـر، وأمـا إذنـه للشـافع فـال ُ�مكـن

إال �عـد أن ُیـؤذن لـه، ولـو شـفع مـن غیـر إذن مـا تحققـت  -علیـه الصـالة والسـالم–أن �شفع النبي 
 الشفاعة.

مـن  شفاعٌة خاصة �عمه أبي طالب، و�كون یوم القیامة في ضحضـاحٍ  ،على �ل حال هذه خاصة
سـفل مـن ُیلبس نعلین من نار �غلي منهما دماغه، ولوال أنا �ـان فـي الـدرك األ«نار، وفي روا�ٍة 

 نسأل هللا العافیة. ،»النار
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 فیه؟ ماذا
 طالب:........



 
 

 

 
 
 

٣  
 

=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=٣ 

ًال سـتأجر إنسـاٌن أجیـًرا علـى أن �عمـل لـه عمـاتخفیف حتـى التخفیـف البـد مـن الشـرطین، لـو ، نعم
البـــد مـــن اســـتئذان صـــاحب فمـــا، فاســـتأجر هـــذا األجیـــر أجیـــًرا آخـــر علـــى أن �عمـــل هـــذا العمـــل، 

فالبـد  األصل؛ ألنه قد �كون له نظر في اختیاره هذا األجیر، وأنه ُ�حسن وُ�تقن مـا ال ُیتقنـه غیـره،
 من استئذانه فإذا أذن فاألمر ال �عدوه.

 وما حكمها؟ ؟ما هي صالة التو�ة ،�قول: أحسن هللا إلیكم
، صالة التو�ة جاء فیها حدیٌث عند الترمذي، وأنـه ُ�صـلي ر�عتـین، والحـدیث فیـه �ـالم ألهـل العلـم

قــد �شــهد لــه  ]١١٤[هــود: }¢   £   ¤   ¥¦  {لكــن قــد �شــهد لــه مــا ورد فــي ســبب نــزول 
 إذا فعل اإلنسان معصیة من المعاصي صلى ر�عتین ُیرجى أن ُ�غفر له بهاتین الر�عتین.

ه د هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحم
  أجمعین، أما �عد:

ــا رأى هرقــل نفــرتهمفتتمیًمــا لشــرح الحــدیث الطو�ــل فــي قصــة هرقــل مــع أبــي ســفیان قــال:    ،"فلمَّ
یـنكم ددتكم علـى وقال: إني قلت مقالتي آنًفـا أختبـر بهـا شـ، وأ�س من اإل�مان قال: ردوهم علي
بـن  "رواه صـالح  ثـم قـال اإلمـام:هرقـل"  فكان ذلك آخر شأن ،فقد رأیت، فسجدوا له ورضوا عنه

 ".كیسان، و�ونس، ومعمر عن الزهري 
ــا رأى هرقــل نفــرتهم"   ، ونفــروا فــي (المصــباح) نفــر القــوم: أعرضــوا وصــدوا، ونفــروا نفــًرا: تفرقــوا"لمَّ

 ا إلیه.إلى الشيء: أسرعوا إلیه، مثل ُهرعو 
ا قـرأ ونفر َنَفًرا أو َنفًرا من �اب ضـرب. نفـر ینفـر نفـًرا، ضـرب �ضـرب ضـرً�ا فـي اللغـة العالیـة و�هـ

 اللغة العالیة؟ ماالسبعة، 
 طالب:........

 و�ها قرأ السبعة. ،ما ُ�كنون عنها �العالیة وال ُ�سمونها �العالیة، في اللغة العالیة
المیـزان عنـدهم فیمـا ُ�ضـم فـي المضـارع  ،ن �ـاب قعـد ونصـرفـرق بـی هونفر نفوًرا من �ـاب قعـد، فیـ

الفــرق بــین قعــد ونصــر؟  مــا ،نصــر ینصــر هــذا المیــزان عنــد الصــرفیین، وهنــا قعــد �قعــد، نفــر ینفــر
الفرق بین ضرب و�ین قعـد ونصـر واضـح، لكـن مـا الفـرق بـین قعـد ونصـر؛ ألنـه عـدل مـن نصـر 

 إلى قعد؟  
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

عنــي المصــدر نفــور، فیكــون مــن �ــاب قعــد ال مــن �ــاب نصــر؛ ألن مصــدر نصــر نصــًرا، وُقــرئ �

رب، فیكــــون مصــــدر نفــــر مــــن �ــــاب ضــــ ]٤١[اإلســــراء: }K   J {�مصــــدرهما فــــي قولــــه تعــــالى: 
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J   {، ومصـدر قعـد قعـوًدا نفـوًرا، �قـول: ُقـرئ �مصـدرهما فـي قولـه تعـالى: المصدر نفًرا مثل ضرب

K{ :؟ قــال: واالســم النفــر مــاذاواالســم النفــر �فتحتــین، االســم  ،یــر مثــل النفــوروالنف ]٤١[اإلســراء
 نفر ینفر َنفًرا، ونفَر وَنَفًرا �عني اسم المصدر.

" قــال ابــن حجــر: فــي روا�ــة الكشــمیهني واألصــیلي: و�ــئس بیــاءین تحتــانیتین وأ�ــس مــن اإل�مــان"
 وهما �معنى: قنط، واألول مقلوب من الثاني.

 ییس. :وهي �اء وهمزة ما ُ�قال ،یتین �یف تصیر بیاءینو�ئس بیاءین تحتان
 طالب:........

 ین؟أ
 و�ئس بیاءین تحتانیتین ال، ما هو یتكلم عن المضارع یتكلم عما جاء في الروا�ة أ�س و�ـئس سـتة

 والروا�ة الثانیة یئس الحاشیة ستة عشر. ،عشر یئس أ�س
ـــ ـــاء األولـــى حقیقیـــة، والحـــرف الث ـــانیتین الی ـــاءین تحت ـــاء؛ ألن المـــراد ضـــبط بی اني صـــورته صـــورة �

ي الكلمة، وأما نطقها فمفروٌغ منه ما تلتبس فـي النطـق، إنمـا تلتـبس فـي إذا ضـبطت �مـا ُ�شـبهها فـ
معنـى �وقـد ُتسـهَّل فتكـون �ـاًء  ،الصورة؛ ألن الهمزة التي على �اء صورتها صورة الیاء، فكأنها �اء

ـــاني وفـــي مصـــابیح ا ،قـــنط ـــوٌب مـــن الث ـــًى و�ـــأن واألول مقل ـــئس، وهمـــا �معن لجـــامع وأ�ـــس ورؤي ی
 معناهما انقطاع الطمع.

 إ�مانه هو أو من إ�مانهم هم؟ "من اإل�مان"
 طالب:........

 نعم ظاهر السیاق أنه یئس من إ�مانهم.
 –حـبشـحَّ �ملكـه �مـا قـدمنا، و�ـان �ُ أي مـن إ�مـانهم ِلمـا أظهـروه ومـن إ�مانـه؛ ألنـه  "من اإل�مـان"

 أن ُ�طیعوه فیسـتمر ملكـه و�سـلم و�سـلم �إسـالمه، فمـا أ�ـس مـن اإل�مـان إال -ري)هذا من (فتح البا
�الشــرط الــذي أراده، مــا یــئس مــن اإل�مــان أو أ�ــس مــن اإل�مــان إال �الشــرط الــذي أراده وهــو �قــاء 

هللا � ،-جـلَّ وعــال–نهم و�تـرك ملكـه رغبــًة فیمـا عنــد هللا مــالملـك، و�ال فقـد �ــان قـادًرا علــى أن �فـر 
 ق.الموف

الصـرف  ا ومـردوًدا وردیـًدا صـرفه، واالرتـداد الرجـوع، عنـدناقاموس رده رد� في ال "قال: ردوهم علي"
لكلمــة ا ومــردوًدا وردیــًدا صــرفه، واالرتــداد الرجــوع، هــل تكــون اال؟ رده رد� أم والرجــوع مــن األضــداد 

هم علي، وردوهـم من األضداد أو أن اختالف المعنى الختالف المتعلق فرق بین ردوهم إلي، وردو 
 .دوهم عني: اصرفوهم عنيعني، معنى ر 

 في سورة ص؟ ماذالى إالضمیر �عود  ]٣٣[ص: }kj   i   {وردوهم إلي وعلي أرجعوهم 
 طالب:........
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 أو الشمس.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 نور الشمس.
 طالب:........

 ن؟ قالوا: ُ�خاطب المالئكة لترد الشمس.أرى ما ترى ما ُردت لیوشع بن نو 
هذا هـو القـول الـراجح، لكـن اإلنسـان مـا �جـزم �شـيء فیـه  : إنقولأما أنا  ،على �ل حال هذا قیل

احتمــال آخــر؛ ألنــه لــو قیــل لواحــد: احلــف، حلــف إنهــا الخیــل هــي التــي �اإلمكــان أن تُــرد، الشــمس 
ُردت أ�ًضــا لســلیمان وصــالها فــي الوقــت، نهــا أُردت لیوشــع بــن نــون، ومــن �قــول بهــذا القــول یــرى 

ًفا عند أهل العلم على أن الشمس ُردت لعلي ،وجاء ما یدل  .-رضي هللا عنه -و�ن �ان مضعَّ
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 �عني غابت. }f {  ]٣٢[ص: }g   f {هي غابت 
 طالب:........

 نحن نتكلم على سلیمان. ،، ال غیر هذانعم
ل: مثــل هــذه األقــوال؛ لیكــون اإلنســان علــى ذ�ــٍر منهــا، و�ن �انــت مرجوحــة، لكــن �ــون ال أنــا أقــو 

 طالب العلم �عرف مثل هذه األقوال ُتفیده.
  ي.أي: أرجعوهم وأعیدوهم عل "ردوهم علي"ه الشيء رده علیه، فمعنى دَّ اواالرتداد: الرجوع، ور 

ــاإنــي قلــت مقــالتي آن�عنــي: هرقــل لقومــه " ، وقــال""ردوهــم علــيّ  ــاًف �المــد  " �قــول النــووي: أي قر�ًب
نًفـا أو و�ـه قـرأ جمهـور السـبعة، قـال الكرمـاني: آ ،و�القصر آنًفا وأنًفا، �المد و�القصر و�المـد أشـهر

انوا �ــ ،�عنــي ُ�قابلــه �النســبة للبهــائم "قــوٌم هــم األنــف" ،قر�ًبــا أو هــذه الســاعة، واألنــف أول الشــيء
ــُ�عیــرون �ــأنهم بنــو أنــف الناقــة، نعــم �ــا اء نوا ُ�عیــرون بهــذا َمــن الــذي دافــع عــنهم؟ الُحطیئــة الهجَّ

 المعروف.
 قــــــــــــــوٌم هــــــــــــــم األنــــــــــــــف واألذنــــــــــــــاب غیــــــــــــــرهم
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نظـر بیـت واحـد أو شـطر بیـت؛ اعلـیهم،  أحـد �قـف �ـان األول مـا فـي ،فتسابق الناس علـى بنـاتهم
 لقـن آنًفـاولذا �قول: واألنف أول الشـيء وهـو �المـد والقصـر والمـد أشـهر، فـي (التوضـیح) البـن الم

 أي: قر�ًبا أو �عجلٍة أو في أول وقٍت �نا فیه أو الساعة و�له �معنًى �عني واحد.
، وهو �المد والقصر والمد أشهر، و�ه قرأ جمهور القراء السبعة، وروى البزي عن ابن �ثیر القصـر

 قال المهدي: المد هو المعروف.
 �ـالم �لـه متقـارب فـي ،، وقیـل: السـاعةوفي (المصابیح) أي: قر�ًبـا، وقیـل: فـي أول وقـٍت �نـا فیـه

 كالم أهل العلم.
 قال القاضي: و�له من االستئناف والقرب.

 "فقلت مقالتي آنًفا".إعراب آنًفا، 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 لیس معناها الوقت. هحال؛ ألن
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 على الظرفیة؟ امنصو�ً  اظرفً أم  ،طیب، هكذا تكون حاًال 
قال ابن حجـر: هـو منصـوٌب علـى الحـال، وقـال القسـطالني: وهـو ُنصـب علـى الظرفیـة أي: قلـت 

ا متحن، وقال العیني: وقد ُعلم أن المضـارع المثبـت إذأمقالتي هذه الساعة حال �وني أختبر أي: 
ه أختبــر إذا وقــع حــاًال ال �جــوز فیــوقــع حــاًال ال �جــوز فیــه الــواو، وقــد ُعلــم أن المضــارع المثبــت 

 الواو، ما تأتي الواو؟
ــــــــــت  وذات بــــــــــدٍء �مضــــــــــارٍع ثب

 
 َحـــــــوت ضـــــــمیًرا ومـــــــن الـــــــواو خلـــــــت 

 
 

 وذات واٍو �عــــــــدها انــــــــو مبتــــــــدا
 

ــــــــــن مســــــــــندً   ــــــــــه المضــــــــــارع اجعل  ال
 "وذات واٍو" �عني تأتي ذات واو. 

ن المضـارع الحـال ال البد مـن وجـود ضـمیر قبـل المضـارع؛ ألف ا�عني إذا وجدت مع المضارع واوً 
 هنا. قدر مبتدأً ف ایدخل علیه الواو، لكن إذا وجدت واوً 
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 الحــال �قــول: قلــت "آنًفــا" الحــافظ قــال: هــو منصــوً�ا علــى الحــال، تعقبــه العینــي �قولــه فــي إعرا�ــه 
نـــاه ســـاعة أو أول وقـــت �مـــا ذ�رنـــا �صـــح أن �كـــون حـــاًال، بـــل هـــو ُنصـــب علـــى الظـــرف؛ ألن مع

 ما ُتبین؟ أنها أم ؟ �عني هل ُتبین هیئة ءجيما تأم  حاًال  ءجيت
قلت: وهل هي هیئة فاعل أو هیئة مفعـول؟ �عنـي هـل هیئـة القائـل فتكـون حـاًال مـن التـاء أو هیئـة 
المقــــول؛ ألن الحــــال إنمــــا ُیبــــین هیئــــة الفاعــــل أو المفعــــول، وقــــد ُتبــــین هیئــــة المجــــرور �ــــالحرف، 

صـاحب الحـال مجـرور، لكـن متـى  ،ائًمـا مجـروروالمضاف إلیه �الشـروط المعروفـة، مـررت بز�ـٍد ق
 إلیه؟  ا�أتي صاحب الحال مضافً 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 هو فاعل السم الفاعل، وذاك مفعول السم الفاعل.

�ســتمر معــك إلــى  ااحفــظ متًنــ ،تحفــظ قاعــدة وتنســاها لــیس أن ،الحفــظ، الحفــظ مهــم ... اإلخــوان
 �عد. اوال خرفً  ااختالطً نها�ة عمرك لو ما �تب هللا لك 

 وال ُتجـــز حـــاًال مـــن المضـــاف لـــه
 

ــــــــــه   إال إذا اقتضــــــــــى المضــــــــــاف عمل
 
 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 شيء؟ هفی

}   ih   g   f{ :٤[یونس[. 
 أو �ـــــــــــان جـــــــــــزء مـــــــــــا لـــــــــــه أضـــــــــــیفا

 .قطعت أصا�ع یده قائًما "جزء ما له أضیفا" األصا�ع جزء من الید 
 أو مثـــــــــــــــل جزئـــــــــــــــه فـــــــــــــــال تحیفـــــــــــــــا

 لة مثل الجزء من اإلنسان.الم ]١٢٣[النحل: }Z   Y   ]   \[   {؟ ماذامثل  
واحــد رجــع إلــى األشــرطة مــرة  هنــاوالظــاهر أن مــا  ،شــرحنا لكــم األجرومیــة ،تحتــاجون إلــى مراجعــة

 ثانیة، صح، أو ما حضرت؟ فهي موجودة، لكن.....
 طالب:.......

 جمیًعا. ءجيأو المفعول ما ت
 طالب:.......

 .ال
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 طالب:.......
 كیف؟

 طالب:.......
 َمن صاحب الحال؟

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
لكـــن حـــال مفـــردة تـــأتي الثنـــین!! تـــأتي حـــال مفـــردة الثنـــین؟! وال المثـــال صـــحیح، لكنـــه فـــي حكـــم 

 التوز�ع، المثنى في حكم التوز�ع.
ب �كون حاًال، بل هو ُنصـ حال �قوله: قلت: ال �صح أن"آنًفا" تعقب العیني ابن حجر في إعرا�ه 

 على الظرف؛ ألن معناه ساعة أو أول وقٍت �ما ذ�رنا.
العكبري له  ،وله مصنٌف في إعراب الحدیث ،وهو عمدة في هذا الباب ،في إعراب القرآن للعكبري 

، إعراب القـرآن واسـمه: (إمـالء مـا َمـنَّ �ـه الـرحمن) مطبـوع طبعـات �ثیـرة، �عنـي فـي إعـراب القـرآن
 ٌف في إعراب الحدیث.وله ُمصنَّ 

أي:  هو حاٌل من الضمیر في قـال :ظرف أي: وقًتا مؤتنًفا، وقیل "آنًفا"في إعراب القرآن للعكبري 
ز أن �كون حاًال، لكن هل وقوع آنًفـا فـي اآل�ـة مثـل وقوعهـا فـي الحـدیث؟ لنحتـاج إلـى  مؤتنًفا، فجوَّ

 ون موقـع الكلمـة فـي اآل�ـة غیـر موقـعال؟ ألنـه قـد �كـأم ونحـن مـا... صـح  ما ننقل نقـًال  ،مثل هذا
 الكلمة في الحدیث.

¹ {ثم نرد على العیني و�المه متجـه، فهـل موقـع   ̧  ¶   µ{ :نـا، فقـد همثـل مـا عنـدنا  ]١٦[محمـد
نًفـا فـي آ�عني إعـراب العكبـري آلنًفـا فـي اآل�ـة یتفـق مـع موقـع  "وقال: إني قلت مقالتي آنًفا"؟ ....

 الحدیث؟
 طالب:.......

 تى في شراح الحدیث قالوا عن آنًفا في الحدیث: مؤتنف �عضهم.، حنعم
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 أن �كون حاًال.
 وقیل: هو حاٌل من الضمیر في قال أي: مؤتنًفا.
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ن معنــى الحــرص"شــدتكم" أي �المقالــة  "أختبــر بهــا" ، "شــدتكم"فُعــدي �علــى  ،أي رســوخكم، وُضــمِّ
 .اشتدتعدى بـعلى الفعل شدَّ أو 

 طالب:.......
  .نعم

 ما هو اشتد على، على متعلقة �الغضب ما له عالقة �اشتد. الغضب على،
ن معنى الحـرص فُعـدي �علـى؛ ألنـه قـد �قـول قائـل: إن الشـدة مـا ُتعـدى  المقصود أنني قلت: وُضمِّ

 �على.
كم د رأیـت مـنفحذف المفعول للعلـم �ـه ممـا سـبق زاد فـي التفسـیر "فقـ "على دینكم فقد رأیت شدتكم"

 الذي أحببت".
د�ـه؛ یأو قبَّلـوا األرض بـین  ،قال القسطالني: سجدوا لـه حقیقـًة علـى عـادتهم لملـو�هم "فسجدوا له"

 ألن ذلك ر�ما �ان �هیئة السجود، إذا قبَّلوا األرض فقد سجدوا.
قـــال فـــي (المصـــباح): رضـــیت الشـــيء، ورضـــیت �ـــه رًضـــا اخترتـــه،  "فســـجدوا لـــه ورضـــوا عنـــه"

لحجـــاز، والرضـــوان �كســـر الـــراء ه مثلـــه، ورضـــیت عـــن ز�ـــٍد، ورضـــیت علیـــه لغـــٌة ألهـــل اوارتضـــیت
ـخط، هـل �المـه صـحیح ُمطـابق للواقـع أو  ،ا لغة قیٍس وتمیم �معنى الرضاوضمه وهو خـالف السُّ

ُمخالف للواقع؟ �عنـي ظـاهر �المـه هـل هـو موافـق ِلمـا فـي �اطنـه أو ُمخـالف؟ هـل �الفعـل أراد أن 
 لك لمَّا خشي على نفسه وعلى ملكه؟دینهم أو قال ذ �ختبر شدتهم على

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 آثر الُملك. ،�عني آثر الدنیا

 قال الكرماني: هو الصحیح من الروا�ة. ،من نصب خبر �ان "فكان ذلك آخر"
 وقصـته، �عنـي فیمــا یتعلـق �شــأنه -صــلى هللا علیـه وســلم–أي: فــي حـال النبـي  "وهـو آخــر شـأنه"

 .-علیه الصالة والسالم-في حال النبي 
أي: أنــه مــات، وال حصــلت لــه وقــائع وال  "آخــر شــأن هرقــل"لكــن هــل معنــى هــذا أنــه خــالص هــذا 

فیمـا یتعلـق بهـذه القصـة خاصـًة أو فیمـا  "فكان ذلك آخـر شـأن هرقـل"حوادث أخرى �عد هـذا؟ ال، 
وفــي  ،التــردد هــل یــؤمن أو ال یتعلــق �اإل�مــان، فإنــه وقعــت لــه أمــور �عنــي فــي اإل�مــان مــن حیــث

النها�ة آثر ملكه فلم ُیؤمن، أو فیمـا یتعلـق �اإل�مـان، فإنـه وقعـت لـه أمـوٌر مـن تجهیـز الجـیش إلـى 
مؤتة وتبوك ومحار�ته للمسلمین، وهذا یدل ظاهره على استمراره على الكفر، لكن �حتمـل مـع ذلـك 

خوًفــا مــن أن �قتلــه قومــه إال أن فــي و  مراعــاًة لملكــه، ؛أنــه �ــان ُ�ضــمر اإل�مــان و�فعــل المعاصــي
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صـلى  -: إنـي مسـلم، قـال النبـي -والسالم علیه الصالة–إلى النبي  تبوك أنه �تب من أحمد مسند
 .»بل هو على نصرانیته« :-هللا علیه وسلم

 إلیهـا فیمـا سـبق، وهـو أنـه هـل �كفـي أن �قـر اإل�مـان فـي القلـب مـن غیـر تلفـظ؟ وهذه مسألة ُأشیرَ 
ر�ـان آلخرة التصدیق الجازم القاطع الیقیني �اهلل ومالئكته و�تبه ورسـله وغیرهـا مـن أهل ینفع في ا

 ما ینفع؟أم اإل�مان، هل ینفع من غیر نطق 
 ي قلبـه مـنُ�عامل معاملة الكفار مهما �ان، ومهما ُوِجد فـ ،أما �النسبة للدنیا، فهذا أمٌر مفروٌغ منه

 ،»ُأمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى �قولــوا«�قــول:  -معلیــه الصــالة والســال–إ�مــاٍن قــوي؛ ألن النبــي 
همـا �ـان الذي ال �شهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا هذا مف ،»حتى �شهدوا«وفي روا�ٍة 

 وُ�عامل معاملة الكفار. ،في قلبه من إ�مان هذا في الدنیا ال ینفعه
ـح �عضـهم أن الحكـم ُمعلـق �ـال ،وأما �النسبة ألمر اآلخرة، فالخالف موجوٌد بین أهـل العلـم نطق رجَّ

ر، یتــولى الســرائ -جــلَّ وعــال–فــي الــدنیا واآلخــرة، و�عضــهم قــال: أحكــام الــدنیا لنــا الظــاهر، �هللا 
 وجعله ینتفع �إ�مانه الذي لم ینطق �ه في اآلخرة.

اآلن هــو ُمطالــب �ــالنطق �الشــهادتین فلــم ینطــق، الــذي نطــق �الشــهادتین، ثــم نطــق �مــا ُ�خالفهمــا 
ـن ،كرًها، هذا ما نطق �الشهادة خوًفا علـى نفسـهمُ  ـن هـذا مـا ت ،وقـر اإل�مـان فـي قلبـه أو مـا تمكَّ مكَّ

 ما فیه؟ أم ثم نطق �ما ینقض خوًفا على نفسه، هل هناك فرق  ،من النطق، وذاك نطق
 طالب: ..........
 نعم، �اعتبار... 

 طالب:.......
األصل فیه الكفر، والثاني الذي نطق ثم نطق �ضده األصل فیه اإلسالم، ثم ننظر لماذا نطق إن 

 ،وقلبـه ُمطمـئٌن �اإل�مـان مـا �ضـر، و�ن �ـان نطـق مـن غیـر إكـراه، فهـذا �ضـره سـیرتد ،اكان ُمكرًهـ
 ل هللا العافیة.أنس

ا �ســتطیع النطــق، لكــن لكــن مــ ،مــاذا عــن األ�كــم؟ الــذي ال �ســتطیع النطــق، وقــر اإل�مــان فــي قلبــه
البد من أن یوجد قرائن تدل على أنه ُمقر �اإل�مان �اطًنا، ومعتقد اإل�مان في �اطنه ولـو لـم نطلـع 

ولـیس �ممتنـع، وفـرٌق بـین الممنـوع ِخلقـة، و�ـین الممتنـع  ،علیه ولم یـتمكن مـن النطـق؛ ألنـه ممنـوع
لطالـــب اإلفر�قـــي الـــذي لـــه زمیـــل الـــذي وقـــر اإل�مـــان فـــي قلبـــه مثـــل القصـــة التـــي رددناهـــا �ثیـــًرا ا

وقر اإل�مان في قلبه، وطلب منـه أن یـذهب �ـه إلـى شـیخ ُ�سـلم علـى ید�ـه ذهـب �ـه إلـى  ،نصراني
ــا وصــلوا إلیــه قــال: اآلن �ــاقٍ  ،عــالم ُ�ســلم علــى ید�ــه  ،صــالة الظهــر ،ر�ــع ســاعة علــى الصــالة لمَّ

فـإذا عنـد �ا�ـه تبـادل إطـالق نـار  ،هإذا صلینا لقنَّاه الشهادة، �قول: خرجنا من عند ،نتجهز للصالة
وأخبر عن نفسه أنه جازم وعـازم علـى  ،فُقتل ولم ینطق �الشهادتین، وقد مشى مسافة طو�لة لُیسلم
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اإلسالم، هذا في الدنیا ُ�عامـل معاملـة الكـافر، وفـي اآلخـرة هللا یتـواله السـیما وأن العالمـات ظـاهرة 
 على ما وقر في قلبه.

�عنــي ر�ــع ســاعة �اقیــة علــى الصــالة، �عنــي لــو أن الصــالة  ،ا الشــخصلكــن هــذا الحرمــان مــن هــذ
ن للجمعـــة ُیلقنـــه  والخطـــاب اتجـــه اســـعوا إلـــى ذ�ـــر هللا وذروا البیـــع، مـــا ُتلقنـــه الشـــهادة؟ ،ُتقـــام، وُأذِّ
 مسألة بیع وشراء وال أمور دنیا، مسكینهي ما  ،لیس �السهل ،هذا أمر عظیم ،الشهادة مهما �ان

 ر�ع ساعة نتجهـز ال؟ من أجل أن �قول: �اقٍ أم علماء فیه هل دخل في اإلسالم واختلف ال ،انحرم
 للصالة.

وهذا �حصل له نظائر �ثیـرة فیمـا دون األصـل، فیمـا دون أصـل اإل�مـان �ـأتي مـن �قـول: أنـا ُأر�ـد 
أن أتعلم الوضوء، علمني الوضـوء قـال: �هللا حـان وقـت الصـالة إذا صـلینا تـأتي ونخلیـك تتوضـأ، 

 ه �ثیرة.   وأمثلت
 طالب:....... 

 .نعم
 طالب:.......

مثل تصرفاته �لها عمل على تصرفاته، إذا �ان �كتب فالكتا�ـة تقـوم مقـام النطـق بـال خـالف ، نعم
رعــوا بفإذا �ــان �كتــب، و�ذا �ــان ال �كتــب فاإلشــارة الُمفِهمــة تقــوم مقــام النطــق، أمــا اإلشــارة عنــدهم 

 ممـن ینطـق أو �سـمع صـار عنـدهم معرفـة، اد فـاقوا فیـه �ثیـرً أمور ال ُتتخیل، ووصلوا إلى حـ ،فیها
یــتعلم هــذا؟  �یــفهــذا  ،وعنــدهم قــدرة علــى الــتعلم، وعلــى التعلــیم، وُ�وجــد شــخص أصــم أ�كــم أعمــى

ال ینطـق وال ُیبصـر -فـألقى موعظـة  ،�نـا موجـودین المـس الیـد، حضـر مجلًسـ ،عن طر�ـق اللمـس
حالــه مــؤثرة لــو لــم ینطــق، لكــن �مقالــه  ،ال �حالــهموعظــة أثــرت فــي الحاضــر�ن �مقالــه  -وال �ســمع

  الذي ُترجم للحاضر�ن تأثروا، ودل على متا�عٍة دقیقة لألحداث وأحوال المسلمین.
 ده الفهـم،و�ثیٌر ممن وهبه هللا الـنِّعم المتـوافرة المتظـاهرة ُیبصـر و�سـمع و�ـتكلم، وعنـده األهلیـة، عنـ

 ، نسأل هللا العافیة.بل هم أضل ،وعنده الحفظ، ومع ذلك �األنعام
عنـدهم صـفات قـد ال توجـد فـي �ثیـٍر مـن.. ذابـت عنـده  ،وعندهم غیرة ،هؤالء عندهم حرص شدید

بة �عنــي �ونـه ال �ســمع صـحیح أنهــا خسـارة و�ارثــة �النســ ،هـذه المعــاني �سـبب الــنِّعم التـي ُمِنحوهــا
 عــدمها لها فیمــا ال ُیرضــي هللالمــن �ســتعمل هــذه النِّعمــة فیمــا ُیرضــي هللا، لكنهــا �النســبة ِلمــا �ســتعم

 هو النِّعمة، وقل مثل هذا في �قیة النِّعم.
 طالب:.......

ك شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة، وتفاصـیله شـرط �مـال، �مـا قـرر ذلـ ،العمل، جنس العمل شرط صحة
 ن العمل شرط �مـال،إعمن �قول:  -رحمه هللا–ابن �از في مقابلٍة مع مجلة الحكمة ُسئل  والشیخ
 في بدا�ة �تاب اإل�مان. -إن شاء هللا-هذا قول الُمرجئة، مع أن ابن حجر قاله وسیأتي  فقال:
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 فیه؟ ماذاالعذر �الجهل، 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ین شـیًئا   2   3   4   {العذر �الجهل بال شك من مقرر الشر�عة، الجاهل الذي ال �عرف عن الـدِّ
ذا الجاهــل الجهــل الُمطبــق هــ ]١٥اإلســراء:[ }½   ¾   ¿  º   «   ¼  { ،]١٩[األنعــام: }65 

هــذا ُ�عــذر حتــى یبلغــه الكــالم، و�كــون حكمــه حكــم أهــل الفتــرة لــو مــات،  ،الــذي لــم �ســمع �الرســالة
فــي (طر�ــق الهجــرتین) فــي آخــره جمــع جمیــع  -رحمــه هللا–واألقــوال فــي أهــل الفتــرة عنــد ابــن القــیم 

 األقوال فیهم.
ة فالعندنا جه ـل وُحجَّ الم هللا �ـالعر�ـي الـذي �فهـم  ،ة، المرتبـة الثانیـة فهـم الحجـةبد مـن بلـوغ الُحجَّ

لغتــك الحجــة ب ،خــالص ]١٩عــام:[األن }2   3   4   65  {و�ــالم رســوله ال یلــزم أن �فهــم الحجــة 
انتهى اإلشكال، لكن األعجمي ومن فـي حكمـه مـن �عـض مـن ینطـق العر�یـة وهـو ال �فهـم معـاني 

ة. هذا البدف ،النصوص  أن ُیبین له فهم الُحجَّ
ـة؟  ة، هـل یلـزم زوال المـانع مـن قبـول الُحجَّ مع سـیبقى شيء واحد وهو زوال المانع من قبول الُحجَّ

ة، لكن عنده ما �منـع ة وفهم الُحجَّ علیـه  �طـوف علـى قبـر مـثًال و�ـدعوه مـن دون هللا، وتـورد ،الُحجَّ
نعــم أنــت قــال فــالن، قــال فــالن، �قــول لــك:  النصــوص و�فهــم، وأقــوال أهــل العلــم و�فهــم، تقــول لــه:

ذا عندك ابن تیمیة، لكن أنا عندي مثله أو أشد، عندك ابن �از وأنا عندي الشیخ الفالني أشـد، فهـ
ـــة ـــا؛ ألن �عضـــهم تقـــول:  ،�النســـبة لعامـــة المســـلمین مـــانع مـــن قبـــول الحجَّ وهـــذا لـــیس �شـــرط اتفاًق

والنـــاس یتوارثـــون، والقصـــد مـــن هـــذا تعظـــیم  طلعنـــا، ومـــن قـــرون مِمـــن  ، �قـــول�هللا...المولـــد بدعـــة
الرســـول، وجـــاءت النصـــوص بتعظیمـــه، وأفتـــى فـــالن وفـــالن �جـــوازه، وأنـــت تقـــول لـــه: أفتـــى فـــالن 
ـة، ولـیس �شـرط  وفالن، �قول لك: أنت عندك علمـاء وأنـا عنـدي علمـاء، هـذا مـانع مـن قبـول الُحجَّ

 للمؤاخذة.
 طالب:.......

 النصوص. ما ُ�عذر مادام �فهم وُتلقى إلیه
یبقــى مســألة النصــوص وتعــارض النصــوص، وعنــده مــا یــدفع �ــه النصــوص التــي تــورد هــذا شــيء 
آخر، مسائل الترجیح �المسائل العلمیة معروف، لكـن یبقـى أنـه إذا قیـل لـه: أن تطـوف علـى قبـر، 

�قــول،  -علیــه الصــالة والســالم-�قــول: والرســول  -جــلَّ وعــال–وتــدعو المقبــور مــن دون هللا، �هللا 
عنـدي  والعالم الفالني أفتى، وابن تیمیة قال، وابن �از قال، قال: �ا أخي أنـت عنـد ابـن تیمیـة وأنـا

 ، �عني �ونه أرجح عندك أنا هذا أرجح عندي.، أو غیر السبكي في مسائل �ثیرةالسبكي وغیره
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ــة المــانع هــذا مــؤثر فــي �ثیــٍر مــن األقطــار  ،وهــذه معضــلة Î     Ï  {زوال المــانع مــن قبــول الُحجَّ
Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð{ ]قلیـــد والتعصـــب نعـــم مســـألة التقلیـــد هـــذا الت ]٢٢:الزُّخـــُرف

 .من الناس من قبول الحق األراء الرجال حرم �ثیرً 
 طالب:.......

 ُ�عذر وما ُبلِّغ، مات وال ُبلِّغ؟ كیف
 طالب:.......

ة ما بلغـتهم  ،�عني هل األصل فیهم الشرك و أ ،أن ینتفعـوا بـذلك فـي اآلخـرةوعذرهم في �ون الُحجَّ
ن فـي وال �عرفـون مـا ینقضـها فیـدخلو  ،هم مـاداموا �شـهدون أن ال إلـه إال هللا وأن محمـًدا رسـول هللا

  »ُأمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا، وقد قالوا«
 طالب:.......

 وهو �طوف �قول: ال إله إال هللا محمًدا رسول هللا.
 ة البد منها.على �ل حال مسألة بلوغ الُحجَّ 

: إنــي مســلم،  -صــلى هللا علیــه وســلم–إلــى النبــي  تبــوك أنــه �تــب مــن أحمــد قــال: إال أن فــي مســند
 ».بل هو على نصرانیته« :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي 

عائـه أي: فیمـا یتعلـق بهـذه القصـة المتعلقـة بد "فكان ذلك آخر شأن هرقـل"في (فتح الباري) قوله: 
ي أو أنــه أطلـق اآلخر�ـة �النســبة إلـى مـا فــ ،ال أنـه انقضـى أمــره حینئـٍذ ومـات ،ةً إلـى اإل�مـان خاصــ

 وهذا أوَجه؛ ألن هرقل وقعت له قصٌص أخرى �عد ذلك. ،علمه
�قـول ابــن حجــر: منهــا مــا أشــرنا إلیــه مــن تجهیــزه الجیــوش إلــى مؤتــة، ومــن تجهیــزه الجیــوش أ�ًضــا 

ي صــلى هللا علــ–لــه ثانًیــا، و�رســاله إلــى النبــي  -صــلى هللا علیــه وســلم–إلــى تبــوك، وُمكاتبــة النبــي 
ي بذهٍب فقسمه بین أصحا�ه �ما في روا�ة ابن حبان التي أشرنا إلیها قبل، وأبي عبید، وفـ -وسلم

 المسند من طر�ق سعید بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل.
في المسند مـن و تبوك، فبعث دحیة إلى هرقل، �قول:  -صلى هللا علیه وسلم–قال: قدم رسول هللا 

 -صــلى هللا علیــه وســلم–طر�ــق ســعید بــن أبــي راشــد التنــوخي رســول هرقــل، قــال: قــدم رســول هللا 
ــا جــاءه الكتــاب دعــا قسیســي الــروم و�طارقتهــا، فــذ�ر الحــدیث،  تبــوك، فبعــث دحیــة إلــى هرقــل، فلمَّ

كم فإنمـــا أردت أن أعلـــم تمســـك ،قـــال: فتحیـــروا حتـــى إن �عضـــهم خـــرج مـــن برنســـه، فقـــال: اســـكتوا
 بدینكم.

لكـن حـال �ونـه  ،-علیه الصالة والسـالم–هذا سعید بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل رأى النبي 
كافًرا، تثبت لـه الصـحبة بـذلك؛ ألنـه أسـلم فیمـا �عـد؟ ال تثبـت لـه الصـحبة، بـل هـو ُمخضـرم �عنـي 

 من طبقات �بار التا�عین �صیر.



 
 

  
 

FÏvÈ|||||||||||||||||||||||ÿ^=ÚÑ|||||||||||||||||||||||f=i_|||||||||||||||||||||||k‘۹٦=E 
 
 

١٤ 

؟ صــحابي ءجــيمــا تأم  ءجــيروایتــه متصــلة تتــه مرســلة، وتــا�عي أهــل العلــم �قولــون: صــحابي روای
 روایته مرسلة، وتا�عي روایته متصلة. 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
وأدى �عــد ذلــك،  -علیــه الصــالة والســالم–وروایتــه متصــلة ســمع مــن النبــي  ،التنــوخي هــذا تــا�عي

 فروایته متصلة وهو تا�عي.
 طالب:.......

م، � عنــي مـا یرو�ــه صـغار الصــحا�ة مـن قصــص وأحـداث وأقــوال عائشـة روت بــدء الـوحي �مــا تقـدَّ
ـــه الصـــالة والســـالم–للنبـــي  ـــه مرســـل  -علی مـــا ســـمعوها، وال رأوهـــا، وال شـــاهدوها هـــذا مرســـل، لكن

صــحابي، و�ختلــف مرســل الصــحابي عــن مرســل غیــره، بــل حتــى نقــل �عضــهم االتفــاق علــى قبــول 
 مراسیل الصحا�ة 

ــــــذي أرســــــله الصــــــحابيأ ــــــا ال  م
 

 ل علــــــــى الصــــــــوابُفحكمــــــــه الوصــــــــ 
   
 

�عني خـالف مـن خـالف قـال: �غیـرهم قـد یـروون عـن تـا�عي، والتـا�عي فیـه االحتمـاالت أنـه ثقـة أو 
ن ابـن عبـاس قیـل الغزالـي وغیـره إغیر ثقة، لكن عامة أهل العلـم علـى أن مراسـیلهم مقبولـة، حتـى 

إال أر�عـة أحادیـث، �غیـر واسـطة  -علیـه الصـالة والسـالم–قالوا: إن ابن عباس ما روى عن النبي 
مــا فــي حــدیث بــدون واســطة إال أر�عــة، لكــن الحــافظ ابــن حجــر، قــال:  ،�عنــي علــى �ثــرة مــا رواه 

 -علیـه الصـالة والسـالم–تتبعت روا�ات ابن عباس التي نص فیها وصرَّح فیـه �سـماعه مـن النبـي 
، هـذا صـرَّح فوقفت مما صحَّ أو حُسن على نحٍو من أر�عین ما هـي �أر�عـة علـى نحـٍو مـن أر�عـین

 .-صلى هللا علیه وسلم -أو رأیت رسول هللا -صلى هللا علیه وسلم–فیه، قال: سمعت رسول هللا 
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

ــ حــدیث جبیــر بــن  -علیــه الصــالة والســالم–شــك، مثــل مــا لــو أســلم فــي عصــر النبــي  هنعــم مــا فی
ــا جــاء فــي فــداء بــدر �ــان مشــرً�ا، فســمع النبــي �قــرأ فــي صــالة  -علیــه الصــالة والســالم– مطعــم لمَّ

 المغرب �سورة الطور، القصة ُمخرَّجة في الصحیحین، قال: وذلك أول ما وقر اإل�مان في قلبي. 
المقصود أنه تحملهـا قبـل إسـالمه، لكـن التحمـل البـد مـن الشـروط الكاملـة البـد مـن تـوافر الشـروط 

د تحمل الفاسـق، وتحمـل الصـغیر ُ�قبـل، لكـن عنـعند األداء أما عند التحمل، فُیقبل تحمل الكافر و 
 األداء البد من توافر الشروط. 
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حتـــى إن �عضـــهم خـــرج مـــن برنســـه، فقـــال: اســـكتوا فإنمـــا أردت أن أعلـــم تمســـككم  ،قـــال: فتحیـــروا
 بدینكم.

ــا أراد الخــروج مــن  وروى ابــن إســحاق عــن خالــد بــن �شــار عــن رجــٍل مــن قــدماء الشــام أن هرقــل لمَّ
 ین هي القسطنطینیة؟ أطنطینیة، الشام إلى القس
 طالب:.......

 تر�یا.
 في الجزائر؟أم  ،وهذا اسمها اآلن اسطنبول، في إفر�قیا في الشمال اإلفر�قي ما أدري في لیبیا

 طالب:.......
 .ال

 طالب:.......
ا. -ما أدري إ�ش–قسنطینة   المقصود أنها قر�بة منها جد�

 طالب:.......
 .نعم

 طالب: قسطنطینة.
 سطنطینة هللا أعلم، المقصود أنها الشيء �الشيء ُیذ�ر.ق

ـا أراد الخـروج مـن الشـام إلـى قسـطنطینیة عـرض علـى الـروم أمـوًرا: إمـا اإلسـالم، و� مـا إن هرقل لمَّ
نطلـق و�بقى له ما دون الدرب فـأبوا، وأنـه ا -علیه الصالة والسالم–الجز�ة، و�ما أن ُ�صالح النبي 
ع–ب استقبل أرض الشام، ثم قال: السالم علیِك أرض سـور�ا حتى إذا ما أشرف على الدر   ،-ُمـودِّ

ع، ثم ر�ض حتى دخل القسطنطینیة.  السالم علیك أرض سور�ا �عني الشام تسلیم المودِّ
 ي �شمل سور�ا وغیر سور�ا، الشـام �ـان ُ�طلـق علـى�عني الشام �عني القطر األعم الذ اآلن سور�ا

ــم وُفتــت الشــام إلــى دول منهــا الكبیــر  كــل مــا �ــان شــمال جز�ــرة العــرب �لــه ة شــام، ُثــم �عــد ذلــك ُقسِّ
 ومنها الصغیرة، سور�ا واألردن دول �بیرة، وفلسطین ولبنان دو�الت صغیرة.

ــا حصــل هــذا  ،المقصــود أن هــذه خطــط األعــداء األمــة إذا اجتمعــت لــن �قــف فــي وجههــا أحــد، فلمَّ
ل القضــــاء علــــیهم و�خضــــاعهم، فســــور�ا وُوِزعــــت وتوزَعــــت الجهــــود ســــهُ  ،التفتیــــت، وهــــذا التشــــتیت

 �االصطالح الجدید جزء من الشـام، والشـام �ـالتعبیر العرفـي الشـام جـزء مـن سـور�ا؛ ألنهـم �طلقـون 
 الشام وُ�ر�دون �ه دمشق.

ن المحاضـــرة، �عنـــي هـــل �انـــت مصـــر شـــاملة ي تـــار�خ مصـــر والقـــاهرة مثـــل حســـالنجـــوم الزاهـــرة فـــ
 نــواحي و�عضــها ال ُ�طلــق علیهــا مصــر؛ ولــذلك عطفــوا، قــالوا:أو أنهــا ُتطلــق علــى  ،لإلقلــیم �ــامًال 

 مصر والقاهرة.
 طالب:.......
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 الفاطمیین، الُعبیدیین طیب.، نعم
 طالب:.......

هــل ُ�فهــم مــن هــذا دخــول  ،التــألیف �عــد بنــاء القــاهرة، �عنــي أنــت إذا قلــت: تــار�خ مصــر وســكت
د معروف؛ ألنهـا مـن مـدن مصـر فداخلـة، االصطالح الجدی ،ما ُ�فهم؟ االصطالح ماشٍ أم القاهرة 

 والقاهرة شيٌء آخر. ،مصر شيء ،ما تدخل؟ ما تدخلأم لكن في االصطالح القد�م تدخل 
 طالب:.......

 على �عض النواحي الفسطاط وغیرها.، نعم
�قــول ابــن حجــر: واختلــف اإلخبــار�ون هــل هــو الــذي حار�ــه المســلمون فــي زمــن أبــي �كــٍر وعمــر 

القصة والذي حصل لـه فـي غـزوة تبـوك وغـزوة مؤتـة مـا حصـل، هـل هـو الـذي هرقل المذ�ور في 
 ابنه؟أم غیره أم في زمن أبي �كٍر وعمر  -علیه الصالة والسالم–حار�ه المسلمون �عد النبي 

 طالب:.......
ض إنه هو، طیب لمَّا راح القسطنطینیة والتفت علـى أر  -�عني ُعمِّر-نعم �قول: واألظهر أنه هو 

 متى هذا؟ ،تقبل أرض الشام، ثم قال: السالم علیك �ا أرض سور�االشام اس
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 �عني �عد إ�ش؟
 طالب:.......

 د عمر؟�عني �ع
 طالب:.......

ــا أراد الخــروج مــن  روى ابــن إســحاق عــن خالــد بــن �شــار عــن رجــٍل مــن قــدماء الشــام إن هرقــل لمَّ
لنبـي الروم أموًرا: إما اإلسـالم، و�مـا الجز�ـة، و�مـا أن ُ�صـالح االشام إلى القسطنطینیة عرض على 

وتمــــام فتــــوح  ،شــــك أن الحــــروب فــــي عهــــد أبــــي �كــــر وعمــــر هومــــا فیــــ -صــــلى هللا علیــــه وســــلم–
 نه هرب.ُ�فترض أ؟ ابنهأم غیره ممن تولى علیهم هو  أوالشام...هو هرب، هو 

شـام؟ �یـف هـرب مـن أرض الشـام إلـى هـل تـم فـتح ال -علیـه الصـالة والسـالم–أما في عهـد النبـي 
ما استولى علیهـا المسـلمون؟! وهـو �قـول: عـرض علـى الـروم أمـوًرا:  ،القسطنطینیة وهي ما ُفِتحت

علـى �ـل حـال هـو مـن  ،-صـلى هللا علیـه وسـلم–إما اإلسالم، و�ما الجز�ة، و�ما أن ُ�صالح النبـي 
 إمام، لكن قال: عن رجٍل.روا�ة ابن إسحاق، وهو إمام في هذا الباب في �اب المغازي 

 طالب:.......
 .نعم
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 طالب:.......
 َمن هو؟

 طالب:.......
 فیه؟ ماذا

 طالب:.......
 قالوا، لكن هل ملك في وقته؟، نعم

 طالب:.......
 شيء. ءطیب �ملك و�هرب وهو ما �عد جا

 طالب:.......
صـة ضـعیفة علـى �ـل الق ،على �ل حال هذه القصة فیها عن رجٍل من قدماء الشام، وهو مجهول

 حال.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 ؟ماذا�عد 
 طالب:.......

 المسلمون الشام؟ مؤتة، لكن �عد مؤتة حصل شيء دخل �عد
 طالب:.......

 ؟ماذالیهرب 
 طالب:.......

 ، لكن أظن هرو�ه یوم دهمه المسلمون ووصلوها.ما أدري 
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 .......طالب:

ال، لكــن الــذي ُ�مكــن أن ُ�قــال: قبــل دخــول المســلمین أرض الشــام، وانتصــارهم وغلبــتهم علیهــا، مــا 
 الذي یدعوه إلى الفرار؟ 

 طالب:.......
 ال..ال.
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ئه إلى هذا �تب �قول: "فكان ذلك آخر شأن هرقل" أي: فیما یتعلق بهذه القصة المتقدمة، بدعا
 ینئٍذ ومات.اإل�مان خاصًة؛ ألنه انقضى أمره ح
 .ا�قي �عدها ُمددً  ،ال، ال أنه انقضى أمره حینئٍذ ومات

 َمن الذي �تب الورقة هذه؟ 
 طالب:.......
 ي معك؟ الر�ان. ال، ما هي �شيء.ما الطبعة الت

 تح البـاري فـي ُ�سمونها الثالثة مـن ي) األول. ال..ال سیئة الطبعة التعبد هللا (فتح البار  اأعطنا �ا أ�
 حتى الثانیة الثالثة مصورة عنها السلفیة. ال شيء، نعم
 طالب:.......

ر عنها التالطبعة الس  ه...وما أدري إ�ش، �ل هذ ،ور�ان ا،ي �سمونها ثالثً لفیة الثانیة وما ُصوِّ
ال  أي: فیمـا یتعلـق بهـذه القصـة المتعلقـة بدعائـه إلـى اإل�مـان خاصـةً "فكان ذلك آخر شأن هرقل" 

وهـو راجـع بـوالق وصـحح،  ،فـي هـذه الطبعـة أخطـاء أجـد ات، ومـع ذلـكأنه انقضى أمره حینئٍذ وم
 یبقى أن القد�م هو القد�م.

 اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.
  
 


